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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
12. maj 2020 14.00-16.00 Teams 4 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 

(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN)  
 
Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL) 

Afbud  
Gæster  
Noter Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab. 

 
 

Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 14. april  
Noter - 
Konklusion Dagsorden blev godkendt. 

Referat blev godkendt.  
 

2  Nyt fra forskningsområdet 
Noter • ERC AdG:  fremadrettet skal AU´s hjemtag gerne være større. FSE forven-

ter at modtage de begrundede afslag snart. 
• Covid 19: På AUH og Klinisk er der pt. næsten 50 projekter i gang vedr. Co-

vid 19 (ikke alt fra AUH er med på opgørelsen), og der er ikke projekter, 
som ikke er finansieret. Det blev bemærket, at de mange midler til COVID-
19 forskning særdeles hurtigt, og at dette har haft betydning for bedømmel-
sesprocessen. Enkelte fonde har anlagt et bredere perspektiv; fx Carlsberg-
fonden.  

• Lundbeck: Årets hjemtag er ikke prangende.  
 

Konklusion Udvalget 
• Tog nedslag blev taget til efterretning.  
• Besluttede, at uddelinger til Covid 19 forskning skal følges fremadrettet. 

 
 
 
Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 
3 Eliteforskpriser og eliteforsk-rejsestipendier:  

Indstilling af kandidater til uddeling 2021 (lukket) 
Noter Udvalget drøftede fakulteternes kandidater. 

 
Konklusion Udvalget besluttede  

• Hvilke otte kandidater AU vil indstille til Eliteforskprisen. 
•  At Eliteforskrejsestipendier prioriteres på efterfølgende møde. 



 Side 2 af 4 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde 
 

Universitetsledelsens  
Stab 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
Tlf.: 87150100 

 
 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

 
4 Reservation af Marie Curie midler 2020 
Noter JM introducerede.  

Det foreslås, at reservere 100.000 kr. af de oprindeligt afsatte 500.000 kr. 
Flere institutter på Nat/Tech har ytret ønske herom, da man fortsat håber på 
at kunne invitere kandidater på besøg efter sommerferien.  
 

Konklusion Udvalget besluttede,  
• At reservere 100.000 kr. af indtil efter sommerferien.  

 
 
 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
5 Halvårsstatus på UFFEs budget 2020 
Noter BBN introducerede.  

En del af de disponerede midler forventes ikke at blive brugt. Det gælder Ma-
rie Curie Master Class (se ovenfor) og SDG-konferencen.  
Det betyder, at resterer ca. 1,3 mio. kr. af UFFEs budget 2020.  
 
Forslag til aktiviteter, som kan finansieres af UFFEs midler, behandles på 
kommende møde d. 16. juni 2020. Følgende blev foreslået: ph.d.-området og 
et kommende bæredygtighedscenter.  
  

Konklusion Udvalget  
• Tog status til efterretning 
• Besluttede, at konkrete forslag beskrives og behandles på næste møde 
 

6 Forberedelse af Horizon Europe 
Noter JW introducerede.  

Sagsfremstillingen beskriver 3 forskellige modeller til organisering.  
AU´s repræsentanter i referencegrupperne kan med fordel selv være med til at 
definere, hvordan man organiserer sig bedst inden for de respektive områder. 
Læringen fra tidligere er, at engagement gør en forskel ift. outcome/indfly-
delse.  
 
Uanset model spiller FSE en koordinerende rolle ift. referencegrupperne. 
 
Drøftelse 
• AMP foreslog en 4. model, hvor FSE i højere grad fungerer som specialister 

ift. EU-arbejdet og fx kan stå for en del af skrivearbejdet.   
• JW oplyste, at det er forventningen, at FSE udvikler EU-området yderli-

gere. Der orienteres om dette på senere tidspunkt.  
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• Der var enighed om, at det er væsentligt at skabe en bedre forbindelse mel-
lem referencegrupper og UFFE. Der har tidligere været afholdt fælles mø-
der, og det var gavnligt. Særligt i opstartsfasen.  

• Udfordringen med det nuværende set up er, at de, der sidder i reference-
grupperne, primært kommer til at repræsentere sig selv og et givent fagligt 
miljø, fordi de ikke får input, der kunne være relevante for dem fra fakulte-
terne.  

 
Konklusion Udvalget besluttede: 

• At FSE fremover stiller sig til rådighed på en måde, der giver mening på det 
enkelte fakultet. Dette aftales nærmere mellem FSE og de enkelte prodeka-
ner.   

• At der årligt afholdes et fælles møde UFFE og AUs medlemmer af de fire 
referencegrupper. Der afsættes 30-45 min. per. referencegruppe. Formålet 
er, at UFFE bliver informeret om arbejdet i referencegrupperne, og at med-
lemmer får input på AU-niveau. 

• Det tilbydes forskere at tilmelde sig mailinglister (jf. 3.2 i bilag 2) 
  

 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
7 Open Access – Afrapportering 2020 
Noter PBO orienterede.  

Status viser, at AU, trods fremgang, fortsat ligger i bunden nationalt sammen 
med KU. Der er et potentiale på nogle fakulteter, men det indebærer yderligere 
ledelsesbeslutninger, såfremt det skal realiseres.   
Arnold Boon er i dialog med KB om, hvorledes AU kan forbedre sig yderligere.  
 
Drøftelse 
• Health er opmærksomme på udfordring. En løsning skal indebære, at for-

skerne belemres mindst mulig.  
• Det blev bemærket, at AU betaler betydelige midler til KB, og at det derfor 

er vigtigt, at KB leverer de ydelser, som fakulteterne ønsker prioriteret. 
 

Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 

8 Forskningsområdet under corona-nedlukning –  
Status fra fakulteterne 

Noter Prodekanerne gav en kort status på forskningsområdet: 
 
Arts 
• Nogle forskere har glæde af arbejdsro, mens andre er frustrerede. Det gæl-

der forskere, der bedriver samfundsvendt/empirisk forskning.  
• Økonomien er den store udfordring. Særligt for ph.d.-studerende.  
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• Nedlukningen har også givet positiv læring – fx kan virtuelle ph.d.-forsvar 
fungere fint. 

 
BSS 
• Situationen minder om Arts. Det er særlig de, der bedriver udadvendt 

forskning, som er frustrerede. 
• En mindre andel af de midlertidigt ansatte må omkalfatre projekter.  

 
NAT  
• Stor variation fagområderne imellem. 
• Forlængelse af forskningsbevillinger vil blive en udfordring; bl.a. fordi 

der kommer til at mangle overhead.  
 
Tech  
• Har mange forskere der arbejder i lab eller øvrige faciliteter, og de er nød-

lidende.  
• Samtidig fokus på at opretholde betjening af ministerium. Der er udarbej-

det månedlig status på leverancer, og det har fungeret fint.  
• Særlig problemstilling på Tech at man anvender tidsregistrering. 

 
Health:  

• Også her stor forskellighed mellem fagligheder og institutter. Der har 
været særlige udfordringer på Biomedicin og vedr. dyr.  

 
Overordnet set har der været stor frustration nogle steder, og det er ingen tvivl 
om, at projekter har lidt skade. På nuværende tidspunkt er det svært at vur-
dere de økonomiske konsekvenser af nedlukningen. Den største udfordring vil 
være de temporært ansatte.  
 

Konklusion Prodekanerne gav en status fra fakulteterne.   
 

9 Eventuelt 
Noter - 
Konklusion HPC-investeringer i regi af DeiC blev kort drøftet.  

 
 

 

 
 
 
 


